
BonjoBajesBulletin

april 201222

Ga voor kwaliteit in cassatie! Mr. Daamen heeft veel ervaring in procederen bij de 
Hoge Raad. In dienst bij Moszkowicz Advocaten (2007-2012) heeft hij in ongeveer 
40 strafzaken een cassatieschriftuur opgesteld. Hierbij zijn aansprekende successen 
geboekt. Ook voor u haalt hij uit de zaak wat erin zit!

U kunt ook bij mr. Daamen terecht voor uw andere strafzaken.  
Hij staat cliënten bij in heel Nederland, ook op basis van toevoeging.

Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht.  
T +31(0)43 767 62 13 | F +31(0)43 744 00 14   
www.daamen-advocaat.nl | info@daamen-advocaat.nl

NAAR DE HOGE RAAD IN UW STRAFZAAK?

Nadat er in hoger beroep uitspraak is gedaan, moet beslist worden 

of cassatie wordt ingesteld. In een cassatieprocedure beoordeelt 

de Hoge Raad der Nederlanden of het gerechtshof het recht correct 

heeft toegepast. Dit gebeurt aan de hand van concrete klachten van 

de verdediging (of het OM). De zaak wordt dus niet helemaal overge-

daan, zoals bij hoger beroep.

De cassatieprocedure

De eerste stap van de cassatieprocedure is het instellen van cassatie; dit moet 

binnen 14 dagen! Zoek dan een in Nederland ingeschreven advocaat met er-

varing in cassatieprocedures: zonder raadsman mag u niet procederen in cas-

satie. Dan is het wachten op de verzending van het dossier door het hof naar 

de Hoge Raad. Nadat dit is gebeurd krijgt u daarvan een aanzegging. Dat is 

het moment waarop de termijn voor het indienen van de middelen gaat lopen. 

Dan komt de belangrijkste stap: uw advocaat dient een schriftuur met zoge-

heten middelen van cassatie voor u in. Daarop baseert de procureur-generaal 

bij de Hoge Raad zijn advies, de conclusie, waarop de verdediging nog een 

reactie kan geven voordat de Hoge Raad arrest wijst. Als het beroep niet 

(geheel) wordt verworpen, dan wordt het arrest (deels) vernietigd. Daarna 

neemt de Hoge Raad zelf een nieuwe beslissing of verwijst hij de zaak naar 

een gerechtshof. Uitzonderingen daargelaten, is de cassatieprocedure geheel 

schriftelijk, dus zonder zitting!

Waarom cassatie?

Als het hof een fout heeft gemaakt in uw nadeel, gaat u natuurlijk in cassatie. 

Maar ook als er met het arrest van het hof niets mis lijkt, kan cassatie om een 

aantal redenen lonen.

1.  Na het instellen van cassatie worden pas het proces-verbaal van de laatste 

zitting en (meestal) het bewijsmiddelenoverzicht gemaakt. In deze stukken 

kunnen cruciale fouten zitten die uit het arrest zelf niet blijken.

kan worden uitgevoerd (uitstel van executie). Door op enig moment het be-

roep in te trekken kunt u zelf bepalen wanneer de tenuitvoerlegging kan be-

ginnen.

3.  Vaak duurt het te lang voordat het hof het dossier naar de Hoge Raad 

stuurt. Dat kan u strafvermindering opleveren als tegemoetkoming voor het 

lange wachten. 

4.  Het recht kan in de tussentijd veranderen, bijvoorbeeld door een wetswij-

ziging of een arrest van de Hoge Raad of het Europese Hof. Dat kan in uw 

voordeel uitpakken, als de zaak tenminste nog loopt.

U ziet: ook in cassatie genoeg  

mogelijkheden!

NAAR
DE HOGE
RAAD?

Column


